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Menu

 Znaczenie nazwy

 Św. Michał Archanioł w Piśmie Świętym

 Zadania Św. Michała Archanioła

1.Boży wojownik w walce z szatanem

2.Obrońca Kościoła

3.Obecny przed tronem Boga

4. Patron dobrej śmierci

5.Uczestnik Bożego sądu nad człowiekiem

 Bł. Ks. Bronisław Markiewicz

 Wypowiedź ks. Markiewicza o św. Michale

 Duchowa walka

 Modlitwa papieża Leona XIII

Dalej



 z jez. hebrajskiego   

mîkā ’ēl – znaczy

Któż jak Bóg!

 Słowo archanioł -

znaczy „anioł   

wyższego rzędu, 

spełniający wobec ludzi 

nadzwyczajne 

posłannictwa.”

Menu Dalej



 Dn 10,13 – w opisie historii Izraela z IV w przed Chrystusem, 
ukazany jako „jeden z pierwszych książąt”, który przybywa 
z pomocą prorokowi. Wtedy to naród wybrany, wraz 
z prorokiem Danielem znajduje się w niewoli perskiej.

 Dn 10, 21 – przedstawiony jako szczególny przywódca 
narodu wybranego, nazwany znów tytułem książę/wódz.

 Dn 12,1 – w wizji czasów ostatecznych, jawi się jako opiekun 
narodu wybranego, najwyższy przywódca wojsk anielskich, 
walczący z antychrystem o zbawienie ludu.

 Jud 9 – nazwany archaniołem, który toczy rozprawę 
z diabłem o ciało Mojżesza.

 Ap 12, 7nn – stoi na czele aniołów wiernych Bogu, zwycięża 
i wyrzuca z nieba Smoka (szatana) i zbuntowanych aniołów.
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1.Boży wojownik w walce 
z szatanem.

Wzmianki o św. Michale 
w Piśmie św. określają go jako 
wojownika, który toczy walkę. 
W tradycji chrześcijańskiej otrzymuje 
tytuły: Książę zastępów Niebieskich, 
Hetman hufców Anielskich, Chorąży 
Boga. Na obrazach i rzeźbach prze-
dstawiany  jest w rycerskiej zbroi, 
z  ognistym  mieczem i z szatanem 
pod stopami. Walczy pokorą i po-
słuszeństwem, z nieprzyjacielem Boga 
i ludzi: szatanem i jego zbuntowanymi 
aniołami.
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Jak w Starym Testamencie 

św. Michał  bronił ludu  

wybranego  Izraela, 

z którego narodził się Zbawiciel 

świata, Jezus Chrystus, tak 

obecnie jest opiekunem nowego 

Ludu Bożego, Kościoła 

świętego.

2. Obrońca Kościoła.
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Św. Michał posiada 

szczególny przywilej służby 

przed tronem Majestatu 

Bożego. Stoi przed obliczem 

Boga, wielbiąc Go i oddając 

Mu cześć.

3. Obecny przed tronem Boga.
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Św. Michał Archanioł uważany 

jest za przewodnika dusz do 

nieba. W liturgii rzymskiej, 

we Mszy św. za zmarłych 

wołamy: „Panie Jezu Chryste, 

uwolnij dusze wiernych 

zmarłych od kar piekielnych, 

a św. Michał Archanioł, który 

obwieszcza Twą świętą wolę, 

niech je zaprowadzi do 

światłości wiecznej.”
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4. Patron dobrej śmierci.



Archanioł ten ma za 

zadanie składania na 

szali dobrych i złych 

uczynków dusz, stojących 

na Bożym sądzie. 

Dlatego też na wielu 

wyobrażeniach 

ikonograficznych trzyma 

w ręce wagę.
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5.Uczestnik Bożego sądu nad człowiekiem.



 Bł. ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912) żył w czasach papieża
Leona XIII, który żywił szczególną cześć dla św. Michała Archanioła. Papież 
ten, pod wpływem przerażającej wizji demonów, zagrażających 
Wiecznemu Miastu, ułożył w 1886 r. modlitwę do św. Michała i nakazał 
odmawiać ja z wiernymi po każdej Mszy św. 

 W celach wychowawczych, bł. Bronisław założył w Miejscu Piastowym 
męskie i żeńskie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
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Ten wielki patron, był dla

bł. ks. Markiewicza

… przykładem zachwytu 

i uwielbienia Boga, „ogniem 

miłości”, który zwycięża 

nieposłuszeństwo i bunt szatana, 

wzorem pokory i czystości serca. 

Pisząc do swoich wychowanków, 

polecał im naśladowanie tego 

z Archanioła, zaznaczając, że jest 

on wzorem „pokory, czystości 

i gorliwości o chwałę Bożą 

i zbawienie dusz.”  

/List do St. Orlemby z 30.03.1901/
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„Nieustannie toczy się walka na świecie: 

z jednej strony walczą źli aniołowie i źli ludzie 

pod przewodnictwem księcia ciemności –

Lucyfera, a z drugiej strony – dobrzy aniołowie 

i ludzie dobrej woli pod wodzą św. Michała 

Archanioła. I to dzieje się nieustannie, od 

początku świata. Lucyfer ze swoimi aniołami, 

pałając ogromną złością ku Panu Bogu, stara się 

szkodzić wszystkimi sposobami ludziom, którzy 

maja na sobie obraz i podobieństwo Boże, a 

ponadto z zazdrości i nienawiści ku nim, że są 

powołani, aby posiąść miejsca 

w niebie utracone przez złych aniołów.”

/ bł. ks. Bronisław Markiewicz /
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Święty Michale 

Archaniele, broń nas w walce, 

przeciw niegodziwości i za-

sadzkom złego ducha bądź 

nam obroną. Niech mu 

rozkaże Bóg, pokornie 

prosimy, a Ty Książę Wojska 

Niebieskiego, szatana i inne 

duchy złe, które na zgubę 

dusz krążą po świecie, mocą 

Bożą strąć do piekła. 

Amen.
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